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Vprašanja in odgovori na informativnem dnevu 21. 10. 2021 
 
Ali bodo udeleženci na izobraževanju dobili kakšne skripte, gradiva? 
Materiale bodo udeleženci dobili, sicer ne v obliki skripte, ampak odvisno od teme, npr. kodeks 
turističnih vodnikov in podobno. Gradili bomo na tem, da si udeleženci čim več vsebine zapomnijo 
in da tudi sami nadgrajujejo vsebine, si kaj zapišejo … 
 
Ali obstaja kakšno skupno mesto s tovrstno literaturo? 
Na izobraževanju bodo udeleženci seznanjeni z različno literaturo, ki jo lahko uporabijo pri svojem 
raziskovanju in pozneje tudi delu. Med vodniki je bil na informativnem dnevu izpostavljen turistični 
vodnik Marjana Žiberne Po Dolenjski, vodnik Lonely Planet, pomemben pa je tudi seznam 
literature, ki ga bodo udeleženci navedli na koncu svojih seminarskih nalog – iz teh virov bodo 
lahko bodoči vodniki črpali svoje znanje.  
 
Na informativnem dnevu je bil podan tudi predlog, da bi se materiali, izkušnje lokalnih 
vodnikov zbirali na enem kraju.  
Gotovo je to koristen predlog, da se več sodeluje, da se izmenja izkušnje in da se sproti izobražuje. 
Pomembne bodo predvsem tiste zgodbe iz posameznih krajev, ki še niso širše znane, so pa lahko 
turistično privlačne. Tudi te bomo spoznavali na izobraževanju.  
 
Kaj bo to izobraževanje pomenilo, kje bom lahko vodil/a oz. ali bo to izobraževanje potem tudi 
licenca ali bo treba licenco opraviti še posebej? 
Licenca je dovoljenje in potrdilo o opravljenem izobraževanju je pogoj, da dobiš licenco. Ta bo 
izdana na podlagi odloka, ki ga bodo sprejele občine, z licenco turističnega vodnika destinacije 
Dolenjska pa bo omogočeno vodenje po vseh 12 dolenjskih občinah. Tudi če katera odloka ne bo 
sprejela in ga še nima, saj v tem primeru tam lahko vodi kdor koli. Ko pa občina ima odlok, lahko 
po tej občini vodi samo tisti, ki izpolnjuje pogoje iz tega odloka. Licenco se zdaj torej vzpostavlja 
na regijskem nivoju, za destinacijo Dolenjska in z licenco bo vodnik lahko vodil po vsej Dolenjski. 
Gre za to, da se teh 12 občin poveže v neko celovitejšo destinacijo ne pa da se drobi vsako občino 
posebej.  
 
Kako pa je z vodenjem na mejnih območjih – ali lahko nekdo del vodenja opravi tudi, npr. na 
Kočevskem oz na meji, tromeji …? 
Glede na to, da smo zdaj začeli vzpostavljati licence na regijskem nivoju, tega odgovora še 
nimamo, računamo pa, da bi se zdaj lažje dogovorili tudi o tem, saj imata tako Kočevsko kot Bela 
krajina odloke za destinacijskega vodnika že urejene. 
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Kdo bodo predavatelji vsebin, povezanih z Dolenjsko? 
Šlo bo bolj za splošen pregled vsebin in seznanitev z najbolj pomembnimi znamenitostmi regije 
oz. posamezne občine – nemogoče je namreč, da bi se v zgolj nekaj urah naučili vse o vseh 
občinah. To bo potem naloga vsakega vodnika posebej, da se še dodatno izobražuje. To nenehno 
izobraževanje je tako ali tako stalnica pri vsakem vodniku. Nekaj bomo šli tudi na teren (Dolenjski 
muzej), določena poglavja oz. vsebine bodo pripravili udeleženci sami, o kulinariki bo predavanje 
Dobrot Dolenjske, aktualne projekte in produkte pa bo predstavil Razvojni center Novo mesto. Na 
izletu pa si bomo ogledali destinacijo, načeloma bomo naredili krog po vseh občinah. Ta izlet, ki 
bo trajal ves dan, bo že vodenje udeležencev izobraževanja, tu se bo videlo, kako nekdo 
komunicira s skupino, kakšen občutek ima, kako komunicira s šoferjem in tako dalje.  
 
Kako pa je z znanjem tujih jezikov – kako dokažeš znanje? 
Pogoj je srednješolsko znanje (V. stopnja). To so specialna znanja kot, npr. ima specialna znanja 
kolesarski vodniki, je tudi znanje jezika specialno znanje .Vsa ta znanja se vpišejo v register, da 
potem agencije vedo, koga izbrati za katero vodenje. In ta znanja se lahko pozneje na podlagi 
dokazil tudi dodaja.  
 
Bo tudi izobraževanja potekalo tudi prek spleta? 
Načeloma ne, vsa predavanja se bodo odvila v prostorih Razvojnega centra Novo mesto. Če bo pa 
treba, se bomo prilagodili razmeram.   
 
 
 


